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Tassulan tarinoita, 
Hurja Harri ja pullon henki©Doghill Productions Oy/Mauri Kunnas

uomen Disney ihailtu ja kunnioitettu satusetä, painos-
ten kuningas, mies, joka ei kiertele singneeraamassa 
kirjojaan, ei omista kotipuhelinta, pitää kännykkää 
äänettömällä ja kysyttäessään ei edes muista numero-

aan, ei lue sähköpostejaan ja vieras saa häneen yhteyden vain 
kustantajan kautta ja sittenkin nihkeästi. (www.talouselämä.
fi) Taipui monien yhteydenottojen jälkeen haastatteluun ja 
valotti meille, että mistä kummasta hän on löytänyt satukir-
joihinsa ammattimme erityispiirteineen.

Hän on 1950 syntynyt, asioihin perehtyvä, nykerrysten ku-
ningas - kuten itse sanoo olevansa, nuoruudessaan näpertelijä 
ja minikinoja värkkäilevä, lapsuutensa leluverstaan alakerrassa 
asunut, entinen vammalalainen ja nykyään Helsingissä  asus-
televa, Suomen menestynein satukirjailija  -  Mauri Kunnas.  

Mistähän Mauri oli keksinyt, että juuri Hammaslaboratori-
ossa palaa öisin valot? Tuskin  hän on  mainosvalot piirtänyt 
kuvaan....

Minä, Mauri Kunnas -kirjassa on mielenkiintoisella tavalla 
kerrottu Maurin lapsuudesta aina näihin päiviin saakka. Kirjan 
perusteella Maurissa asuu oikea ”veitikka” ja haastattelua teh-
dessä tuli tuo veitikkamaisuus yhä vallan hyvin esille. Hänen 
kirjoistaan useat kertovat Maurin lapsuuden ajan Vammalasta 
ja siellä eletyistä tapahtumista. Mauri kertoikin, että hänellä 
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on ollut pikkupojasta asti intohimo haarukoita, porkkanoita 
ja tekohampaita kohtaan. 

Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä©Doghill Productions Oy/
Mauri Kunnas 
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Varhaisia töherryksiä, kirjaa lukiessa kiinnittyi huomio sii-
hen, kuinka taidokkaasti Kunnas on piirtänyt hampaattoman 
suun kurttuineen ja ruttuineen. Myös tästä, Maurin nuoruus-
vuosien piirroksista ja sarjakuvista kootusta albumista  löytyy 
proteesit piirrettynä.  

Tassulan tarinoita
Ujo Elvis ©Doghill Productions Oy/Mauri Kunnas

Karmaisevat ”tappaja tekaritkin” on ikuistettuna Kunnak-
sen Mac Moose ja Jagge Migreenin tapaus-albumissa. 

Mac Moose ja Jagge Migreenin tapaus©Doghill Productions Oy/
Mauri Kunnas
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Tassulan tarinoita, 
Onnin paras joululahja©Doghill Productions Oy/Mauri Kunnas      

        
Beatles-fanina  ja itsekkin Nyrok Dolls- ja Dzamps -bän-

dissä musisoiva Mauri on kuvittanut Ujo Elvis -kirjaan myös 
bändin. Lieneekin syytä esitellä  Tatu ja Tuppisuut -bändin 
kokoonpano. Bassoa soittaa Tatu Oja, saksan lehtori Kerttu 
Kartoffeli rumpuja, pankinjohtaja Lompsa sähköurkuja ja 
hammasteknikko Assu sekä insinööri Kettunen näppäilevät 
kitaraa. Aplodeja ja hurraahuutoja bändin jäsenille... 

 
Mauri Kunnaksen kirjojen hahmoista on tehty valtava mää-

rä oheistuotteita. Palapelistä ja lapsille suunnatusta ruokalau-
tasesta löytyy tekohampaiden kuvat, Tatu ja Tuppisuut -bändi 
esiintyy lasten cd-levyn kannessa. Taustatyötä tehdessä juttua 
varten tutkittiin 47 teosta ja ainakin neljässätoista oli alamme 
huomiotu tavalla tai toisella. Maurin kirjoissa on todella rie-
mukkaita ja älykkäitä yksityiskohtia sekä äärettömän värikästä 



18 �/2011

kerrontaa. Sen lisäksi, että kirjat ovat kiehtovia ja koukuttavia, 
niin niistä oppii valtavsti  Suomen historiaa ja kultuuria, ehkä 
enemmän kuin koulunpenkillä koskaan....

Selkeästi Mauri on tarkkaillut kanssaihmisten hampaita ja 
on kiinnostunut, ainakin jollain tasolla  alastamme, koska 
esitti vastakysymyksiä protetiikasta. Mauri lähettikin meille 
hammasteknikoille terveisiä, että satsatkaa kuoriin   (<---Mau-
rin sanojen mukaan), koska hänen mielestään, ennen vanhaan 
ihmisillä oli kauniimmat hampaat, kun liki kaikilla oli tasaiset, 
vaaleat ja kauniit proteesit suussa.

Maurilta ilmestyy keskimäärin kirja vuodessa ja useimmiten 
näin syksyisin. Syysmyrskyt, kun vihmoo niin nostetaan krai-
velit pystyyn, holteerataan kukin milläkin kohti kirjakauppaa 
hankkimaan uusin Maurin kirja. Toivottavasti sitä ei tarvi kau-
aa vartoo. Sitten hippulit jalkaan, plöröä kuppiin ja kaveriksi 
väskynää tai pullasuttua. Kotio plikat ja priskimmätkin 
nörrit jököttämään ja viettämän rentouttava yhteinen hetki 
Maurin kirjan parissa. Siinä unohtuu, kuupahuulet, kaalot 
kiiruut kuin kovelit, kavot ja muut käsityökalut.

Edelliseen kappaleen tummemmalla painetut sanat ovat  
Marko Vesterbackan kirjasta  KunnaXen kiÄli. KunnaXen 
kiÄli on Maurin teoksista kerätyistä sanoista tehty Tyrvään 
murteen plakkarisanakirja. 
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